
         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ηµεροµηνία: 22 Απριλίου 2018 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ RALLY ΑΙΓΑΙΟΥ  2017-2018 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
    

ΑΙΘΟΥΣΑ: .  TEN PIN BOWLING | Μητροπολίτου Καλλίδου 112, Καλαμαριά – Θεσ/νίκη 

ΤΥΠΟΣ: .  Ατομικό, 4 ξεχωριστές κατηγορίες (Α,Β,Γ,Δ)  

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: .  ΣΑΒΒΑΤΟ 05/05/2018 & ΚΥΡΙΑΚΗ 06/05/2018 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚ/ΚΩΝ: . ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00 Γ+Δ &  13:00  Α+Β |  ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:30  Γ+Δ &  10:30  Α+Β και Τελικά . 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ: .  Οι αθλητές θα πρέπει να φορούν μπλούζες που θα φέρουν το λογότυπο του 

συλλόγου τους . 

FORMAT ΑΓΩΝΩΝ: .  Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε 4 ξεχωριστές κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ). Σε κάθε 

κατηγορία θα μετέχουν οι αθλητές από κάθε σύλλογο που προκρίθηκαν στην 

κατηγορία τους. Θα υπάρχουν 2 group αγώνων, όπου θα παίζουν αρχικά οι 

αθλητές των κατηγοριών Γ και Δ και κατόπιν οι αθλητές των κατηγοριών Α και Β. 

Θα γίνουν συνολικά 8 παιχνίδια (5+3), με κατάταξη βάσει συνόλου κορινών. Την 1
η
 

ημέρα θα γίνουν 5 παιχνίδια, ενώ τη 2
η
 ημέρα θα γίνουν ακόμα 3 παιχνίδια. Το 

σύνολο κορινών από τα πρώτα 5 παιχνίδια (1
ης

 ημέρας) μειώνονται κατά ¼, 

δηλαδή μετρούνται στο 75% και προστίθενται στο σύνολο κορινών της 2
ης

 ημέρας 

(άλλα 3 παιχνίδια). Οι πρώτοι 4εις αθλητές/τριες σε σύνολο κορινών ανά 

κατηγορία, θα προκριθούν στα τελικά, τα οποία θα γίνουν με το σύστημα 

stepladder (ο 4
ος

 παίζει ένα παιχνίδι με τον 3
ο
, ο νικητής ένα παιχνίδι με τον 2

ο
, 

κ.ο.κ.). 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: .  Οι αθλητές θα τοποθετούνται στους διαδρόμους πριν την έναρξη κάθε ημέρας με 

κλήρωση.  



κλήρωση.  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: .  Η μετακίνηση θα γίνεται μετά από κάθε παιχνίδι. Οι αθλητές στον αριστερό 

διάδρομο θα μετακινούνται 2 διαδρόμους αριστερά, ενώ οι αθλητές στον δεξιό 

διάδρομο, 2 διαδρόμους δεξιά. 

HANDICAP: . Δεν υπάρχουν handicap 

ΛΑΔΩΜΑ: . Kegel Recreation Series - BOURBON STREET - 6240 

http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPatternGraph.aspx?ID=712 

ΒΡΑΒΕΙΑ: . 1η Θέση Αθλητή στην Κατηγορία του. 

2η Θέση Αθλητή στην Κατηγορία του. 

3η Θέση Αθλητή στην Κατηγορία του. 

Καλύτερο παιχνίδι ανά κατηγορία. 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

1. Αθλητής που προσέλθει καθυστερημένα, θα ξεκινήσει το παιχνίδι από το frame που βρίσκεται εκείνη τη 

στιγμή το παιχνίδι στο διάδρομό του και θα λάβει 0 κορίνες για τα frame που έχει χάσει. 

 

2. Ο κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση των καταγεγραμμένων κορινών του. 

 

3. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην τελική κατάταξη στο σύνολο κορινών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

αθλητών, θα μετράει κατά προτεραιότητα το τελευταίο καλύτερο παιχνίδι, προτελευταίο κ.ο.κ. 

    

4. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε οποιαδήποτε φάση των stepladder, η ισοπαλία θα λύνεται με τη διαδικασία 

του Roll-Off όπου κάθε αθλητής θα παίζει από μία μπαλιά σε πλήρες σετ κορινών ο κάθε ένας και στον 

ίδιο διάδρομο, με διαδοχική σειρά. Τον διάδρομο που θα γίνει το Roll-Off το αποφασίζει ο αθλητής με την 

καλύτερη κατάταξη από την 1
η
. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας, η διαδικασία επαναλαμβάνεται στον 

διπλανό διάδρομο του ζευγαριού και με αντίθετη σειρά. 

 

5. Συντήρηση διαδρόμων θα γίνει πριν από κάθε group εκτός του stepladder. 

 

6. Για το stepladder οι διάδρομοι θα είναι για την Α΄ κατηγορία στον 5-6, για τη Β΄ στον 7-8, για την Γ΄ στον 

3-4 και για την Δ΄ στον 9-10. 

 

 

Νικητές / Βραβεία 
 

Οι τρεις (3) πρώτοι αθλητές στην τελική κατάταξη βαθμολογίας, ανά κατηγορία. 

 

Επίσης, θα βραβευθούν : 

Το καλύτερο παιχνίδι ανά κατηγορία, καθ’ όλη τη διάρκεια των τελικών. 

(Σημείωση: Σε ισοβαθμία για το καλύτερο ατομικό παιχνίδι, θα μετράει κατά προτεραιότητα το 2
ο
 

καλύτερο παιχνίδι, το 3
ο
  κ.ο.κ.) 

 

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια των Τελικών, όποιος αθλητής καταφέρει να επιτύχει το απόλυτο των 

τριακοσίων (300) κορινών, θα λάβει αναμνηστική πλακέτα, με αναγραφή ημερομηνίας και αριθμό 

διαδρόμου. 

 

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν προβλέπεται με απόλυτη ακρίβεια στην Προκήρυξη, θα επιλυθεί 

με απόφαση της Επιτροπής Αγώνων του Rally Αιγαίου.  

 


